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 مقدمة
 

اجلانب الصوتيات ُيعنى بفروع فرٌع من  تيات الفزيائيةالصو

أمهية كبرية هذا الفرع من الصوتيات ذو  ،(1) صوت اللغوياألكوستيكي من ال

عاجلة ولألرطوفونيني يف مملدريس اللغات ودارسيها بمختلف ختصصاهتم، 

وللتقنيني الذين هلم عناية بتحليل ، ه(وختطيط تقييم العالجأمراض الكالم )

 الكالم وتركيبه ألغراض خمتلفة.

، وأوجدت تاسع عرشدراسة أواخر القرن الهذا النوع من الز تعز  وقد 

 ربامجاستيعض عنها ب اآلالت قدتلك ن كثريا من أإال  له عدة آالت ملعاجلته

الذي يشيع استعامله بني برات  تطبيقمن مجلتها ، وتحاسوبية أو تطبيقا

الرائع الذي  تطبيقهذا الإىل ومع مسيس احلاجة  .املشتغلني بالصوت اللغوي

متكامل عريب ، فليس ثمة دليل هو بحق خمرب صويت معترص يف تطبيق حاسويب

 .(2) استخدامهللتعريف بكيفية 

                                                 

ترها األساس، وغري ذلك مما له اتصال  (1) سعة شكل املوجة الصوتية، ومدهتا، وتوا

 .بالتحليل الطيفي للصوت

وهو  ،باللغة اإلنجليزيةمفصل إال أنه الستعامل برات يف الصوتيات دليل استعاميل ( 2)

نافذة من  (Help)قائمة (، ويف www.praat.orgلربنامج )يف املوقع الرسمي لمدمج 

قد حيتاج لذا . إال أنه ينبغي اإلشارة إىل أن بعض املعلومات تستند إىل نسخ قديمة، فيه كائناتال

 

http://www.praat.org/
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مزود وهو ، تطبيقهذا المدخل إىل إنام هو لدليل الذي نقدم له او

وقد حافظنا عىل أسامء األوامر  بعرشات الصور التوضيحية، لتتم الفائدة.

ونأمل يف مستقبل  ال وجود لنسخة عربية للتطبيق.إذ  ،اإلنجليزيةباللغة 

مرفقا بواجهة معربة ، ذي طابع تفاعيلاأليام أن نقدم دليال أكثر تفصيال 

 وي العريب.لتعامل معه يف دراسة الصوت اللغل تسهيال

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                        

قته توليفة من الذي هو يف حقي ،املشار إليهالدليل حمتويات  ليوف  بن يصاملستخدم إىل اجتهاد شخ

 وبن النسخة اجلديدة التي بن يديه. ،الدالئل ألفت عىل مدى سنوات خمتلفة
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 تطبيقالبالتعريف 

منذ  ، كتبه ويرشف عليه"تكل م"( يعني باهلولندية Praatبرات )تطبيق 

 Paul) وزميله (kcDavid Weenin)باحثان هولنديان، مها:  2991

Boersma)، من معهد علوم الصوتيات بجامعة أمسرتدام. 

التي نسخة الوة، املوجات الصوتيوكتابة لتحليل ومعاجلة  تطبيقهذا ال

هذا  .1422 ماي 22 يف ةدراصال (04.0.4)النسخة : هياعتمدناها 

، لكنه مستعمل جمال الصوتيات والفونولوجياستعمل أساسا يف يُ  تطبيقال

ميادين أخرى تتعلق باللسانيات، ويف العلوم املجاورة كعلم  بشكل كبري يف

 النفس واإلثنولوجيا وعلم املوسيقى.

 خصائصه:و تطبيقميزات ال

 :فمن خصائصه أن ه؛ جماله متميز للغاية يف تطبيق (Praatبرات )

 (1) ، ومفتوح املصدرجماين التحميل. 

  ُاإلصدارات  هانظمة، بام فياألعىل جمموعة واسعة من  هتشغيلن مك  ي

 وويندوز. ينتوشيونكس وماكلاملختلفة 

                                                 

، (https://github.com/praat): يمكن حتميل مصادر برات الربجمية من موقع (1)

(، praat5423_sources.tar.gz)( أو praat5423_sources.zipمن ملفات من قبيل )

 تبعا لنسخ التطبي .
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 أخرى. ربامجب هوصل ُيمك ن 

 هو ةرياألخ رةااإلصد فحجم احلجم، صغري Mo 5.55. 

 باستمراروحتيينه  هتطويرجيري و ،والتصميم الربجمة سهل. 

 إال أنه ربامجالمعظم عن  تهواجهاختالف فمع ؛ سهل االستخدام ،

ٌن للغاية (، Praat objectsلكائنات )ل ؛ إحدامهااننافذتتظهر  هعند فتحف ؛َمر 

مجيع جتري النافذتني (، وداخل هاتني Praat pictureلصور )األخرى لو

 .عمليات التحليل والدرس

 5) بايت جيغا 1 بحجمية حترير ملفات صوتمن خالله  ُيمك ن 

 .، وتعديلهاثريات عليهاأضافة التإو (،ساعات

 ل  واستعادة التسجيالت القديمة بكُ  ،عزل الصوتمن خالله  ُيمك ن 

 .رسويُ  ةهولُس 

 الصوتية. للملفات طيفي حتليلإجراء من خالله  ُيمك ن 

 قونطاملوجتميع أجزاء  تركيب الكالممن خالله  ُيمك ن. 

 األطاريح لتضمينها اجلودة عالية صور إنشاءمن خالله  ُيمك ن 

 .العلمية واملقاالت

 منحنىاملبارش عىل اإلشارة الصوتية، يف التدوين من خالله  ُيمك ن 

 حاسويب وبدقة معتربة.

  َقراءهتا وإعادة الصوت،ب الكتابة   ُُماذاة فيه لسهُ ي. 
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  َملفات اتهلف  مَ  تصدير نمك  يُ و ،خارجية التُمو   اأحيان   قبلي( 

 (،txt.٬.rtf...) أخرى صيغ نحو (.TextGrid االمتداد: ذات النصية الشبكات

 ،CLAN، EXMERaLDA، TASX نحو: أخرى، برامج امتدادات وكذا

Anvil، ELAN ا حتاليل إلجراء ق   .(1)  الح 

 فقراءة الصور ؛ تطبيقت يف هذا الهذه امليزات ال متنع من وجود ثغرا

أحيانا أخطاء يتعني قد تقع فمن قبل برات ليست دائام دقيقة،  املحسوبة

ال  وأ ،يف الصوتياتكافية ملك مهارات يال  منمراجعتها بالسامع الدقيق، ف

 إج باستنتاجات خطرُ خيقد ، تطبيقمختلف وظائف التحليل يف البتحكم ي

 للنتائج التي يعطيها برات.

 واجهة ليس ثمة  هأنإال بالعربية، التعليقات يدعم كتابة  تطبيقلا

بة له، لذلك فإن  الكتابة فيه ُتقرأ  خس ن بَ م   :من اليسار إىل اليمني؛ فجملةمعر 

 ثال؛ ستظهر هكذا:ها مَ فنُ عمة اهلل دَ ن  

تفصيل عن االمتددات املدعومة يف برات، والربامج املختلفة املذكورة؛ يراجع:  ملزيد (1)

http://weblex.ensish.fr/projects/xitools/logiciels/documentation.htm
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النسخة املالئمة حتميل  أونسخ يكفي  :وتنصيبه تطبيقاحلصول عىل ال

أو ( www.praat.org) تطبيقللالرسمية  ةصفحالمن اسوب احللنظام تشغيل 

بالضغط عىل  .(2املوضح يف )شكل (/www.fon.hum.uva.nl/praat) موقع

بعد الفراغ من  مع اتباع اإلرشادات املوجودة هناك. ،الرابط املناسب

مرتني بالنقر احلاسوب، و عىل مكتب طبيقتاختصار لليكفي إنشاء التحميل، 

 .تطبيقح الفتَ ، يُ االختصار عىل أيقونة

 
برات يف املقاالت  تطبيقعىل اإلحالة  : برات تطبيقكيفية اإلحالة عىل 

 (:عند احلاجة بإحدى طريقتني )مع تغيري التواريخ ورقم النسخةتتم العلمية، 

املواقع امج احلاسوبية والربا بذكر سموح  إذا كان مَ  الطريقة األوىل :

؛ فتكون ، كام هو احلال يف أغلب املجالت العلمية اليوماإللكرتونية يف املقال

 :هكذاوعديد من املجالت؛  ،(APA)وفق اإلحالة 

Boersma, Paul & Weenink, David (2018). Praat: doing 

phonetics by computer [Computer program]. Version 6.0.39, 

retrieved 3 April 2018 from http://www.praat.org/ 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
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إذا مل يكن مسموحا بذكر املواقع اإللكرتونية يف املقال؛  الطريقة الثانية :

 :هكذافتكون اإلحالة 

Boersma, Paul (2001). Praat, a system for doing phonetics by 

computer. Glot International 5:9/10, 341-345. 
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 تطبيقالنوافذ الرئيسة لل
 

 Praat(، نافذة )Aboutنافذة )رئيسة يف برنامج برات : الث نوافذ ث

Objects نافذة ،)(Praat Picture) (1)شكل. 

هذه  ( :About)حول نافذة أوال/

 تطبيقالنافذة تعطي معلومات عن ال

، تطبيقاملوقع الرسمي لل، النسخةرقم )

وهي  ،اإلصدار(تاريخ  املؤلفني،أسامء 

، لكن تطبيقختتفي ثواين بعد فتح ال

 <Help>مكن تفعليها من خالل القائمة الثابتة لنافذة الكائنات بالنقر عىل يُ 

 .<About Praat>اخليار 

هذه النافذة هي الواجهة  (:Praat Objects) براتكائنات فذة ناثانيا/

ق إىل ؛ إهنا تسمح لك بإدارة ملفاتك، وتفتح لك الطريتطبيقاملركزية لل

يف ذاكرة عمليات ن كل خمز   "الكائن"بـواملراد  .(برات)الوظائف الرئيسة يف 

 تطبيقمن ملفات صوتية تم قراءهتا أو تسجيلها، أو خمرجات ال تطبيقال

هذه ما يظهر يف  ل  كُ  ... إلخ(. spectrum slice،spectrogramالتحليلية )

من هذه الكائنات عند العمل  ريدتلذا جيب حفظ ما ، بطبيعته ٌت ؤق  نافذة مُ ال
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 أو تطبيقق الغالإرة بكوإال فسُتمحى من الذا ،عليها وعدم تعديلها باخلطأ

 من قائمة الكائنات. هامسح

 :نيرئيَس قسمني تتكون نافذة الكائنات من * 

لعمليات يف اخدم ستَ يُ  ات، الكائنبتغري   تغرييال  :ثابتقسم  -1

 هذا القسم حيوي:. تاألساسية اخلاصة بامللفات والكائنا

 نافذةأعىل موقعها  :فقيةاألقوائم الأ/

،<Praat> الكائنات؛ وهي تشمل ُكال من

<New> ،<Open> ،<Save> ،<Help>.

القوائم تنسدل بخيارات كل واحدة من هذه 

 .(5)شكل متعددة

عادةإل <Rename>وهي:  ؛النافذة أسفل: تقع األزرار اخلمسةب/

<Inspect> فه،ذحل <Remove>لنسخه،  <Copy>ما،  تسمية كائن

، الداخلية هتصفح بياناتل

هذه .عنه الستفسارل <Info>و

الوظائف مشرتكة بني كل 

تكون ، الكائنات مهام كان نوعها

إذا مل يتم حتديد أي كائن أو مل يكن حارضا يف وتظهر باللون الرمادي لة عط  مُ 

 .(5-0)شكل قائمةال
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هي و :قائمة الكائناتج/

التي تظهر يف  اءبيضاحة الاملس

عند النصف األيرس من النافذة، 

، وتشتمل عىل أسامء تطبيقفتح ال

وتظهر عليها امللفات املفتوحة يف  ،تطبيقاملوجودة يف ذاكرة عمل الالكائنات 

 .(7-0)شكل هيئة قائمة ييل فيها الواحد اآلخر

 :)القائمة الرئيسة( قسم دينامي -2

هذا القسم ت، يقع َيمني نافذة الكائنا

عىل هيئة قائمة مكوناته تظهر 

تبدو فارغة عند فتح  ،خيارات

عدد وخيارات القوائم يف هذا القسم يتغري  .، عند خلوه من أي كائنتطبيقال

دة يف قائمة الكائنات، ووظيفة القوائم تتعلق بالكائنات املحد   اتالكائنبتغري 

دة وحدها  .(9-2)شكل املحد 

 راتب رصونافذة ثالثا/

(Praat Picture):  هذه النافذة

تسمح بتحليل وطباعة الصور 

 التعليق عليهاوالطيفية املختلفة، 

 ا، أو حفظه(24)شكل تهالطباع
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كام ُتوف ر إمكانية رسم أشكال هندسية  .إلدراجها يف تقرير أو عرض

وتلوينها، وإجراء قياسات، وحتديد أجزاء معينة، والتحكم بحجم خط 

 بنط خط الكتابة ونوعه.الرسم ولونه، و

،<File>: عىل عدة قوائم نافذة الصورةمن األفقي الرشيط شتمل ي

<Edit> ،<Margins> ،<World> ،<ectelS> ،<Pen> ،<Font>،

<Help> . ل ،الصور والبياناتُكل  قائمة بخيارات ُتتيُح قراءة ملفات َتنسد 

 ،دراج نص فيهاوإ ،والتعليق عليها ،وطباعتها وُموها ،وحفظها ونسخها

أو ، آخر تطبيقمعالج نصوص أو إىل برات من  هانقلو ،واالستعالم بشأهنا

ياراهتا.  طلب مساعدة بشأن قائمة ما أو َأحد خ 

 :صورة براتإنشاء ملف 

قم  ،(1)نافذة الصورةفتح ا

منها انقر يف منطقة و ،بتكبريها

 ،(مثال )الزاوية اليرسى العليا

 طيلمستلل رسم الشكل اجلديداو

بالضغط  داخل النافذة، ورديال

عطى عىل اجلانب األيرس من املاخرت ملف التسجيل  .األيرس فأرةالعىل زر 

وإذا كنت قد أغلقتها خطأ، فأعد تشغيل برات.( 1)
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.واخرت اإلعدادات املناسبة ،<Draw>وانقر عىل زر نافذة الكائنات، 

كام شئت من خالل األوامر يف  (22)شكل ف يف الصورةنك الترص  مك  يُ 

 القوائم األفقية.

 أخذ لقطةببرات يف صورة ملف حفظ  يمكنك: صورالحفظ ملفات 

ثالثة تنسيقات بأحد (1) حلفظه <File>عىل نقر لاكام يمكنك  شاشة هلا،

 :ُتعَرض عليك (21)شكل

<prapic (2) <Save as praat picture fileملف باعتباره  هحفظ/2

 (.dpi /600-dpi-300حتديد دقة الصورة )مع 

. هذا امللف<EPS (3) <ave as EPS fileSباعتباره ملف  هحفظ/1

ثم اختيار، <Picture  insert>عىل نقر الب (Word)مكن تصديره إىل يُ 

ب احلفظ اليدوي ملا تمَّ ( 1) د من فحتديده،  ليس يف برات خيار للحفظ اآليل، لذا يتوجَّ تأكَّ

د استخدامها قبل حفظ الرسم البياين. حتديد ما تريد قبل حفظ الصورة، ومن عدد األشكال املرا

هو تنسي  امللف احلرصي عىل برنامج برات، وال يمكن لربنامج آخر فتحه أو حتريره. ( 2)

.<cture fileRead from praat pi>فظ حمتويات امللف وورة واحدة، ويمكن إعادة فتحه من حت

( أحد أشهر وأهم أنواع امتدادات تصدير eps/Encapsulated PostScript.*ملف ) (3)

امللفات لتبادهلا بن الربامج املختلفة، وهو كسابقه ينظر فقط إىل املنطقة املحددة يف الصورة 

( .emfويغة )(، لُيمِكن حتويله إىل EPSاملحفوظة، لذا تأكد من اختيار ما تريد قبل احلفظ بصيغة )

أو غريها من التنسيقات.
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القائمة اجلزء العلوي من ب <.Files of type>خانة يف ( eps.*ملف )

جا زدو  قرا مُ نقر نَ ل، واEPSملف املجلد الذي حيوي إىل االنتقال  ثم املنسدلة،

 .(Word)إىل  براتمن درج الصورة ستُ وهكذا  سترياده.ال هعىل اسم

 .<emf (1) <Save as Windows metafile ملفباعتباره  هحفظ/5

 
إىل ملف إلضافة نصوص وعالمات : (Margins) إدراج هوامش

ال  ة؛صورال ، (يسار)أسفل/أعىل/يمني/ اتر موضع العالميااختيتعني  أو 

 <Units>ا العنرص هبذة نافظهر ت، <Marks left every>عىل عند النقر فمثال 

د  د  <Distance>، والعنرص (2) املعني لحجمل األساسية الوحدةحيد  جمال حيد 

 <Write numbers> والعنرص، (3) (خطوط، ... أرقام،)يشء ما حدوث 

                                                 

هو تنسي  ملف ويندوز قيايس، يمكن استخدامه وفتحه يف برامج غري ويندوز، و (1)

كمحرر الصور وفوتوشوب ومعاجلات النصوص. وعند النقر املزدوج عىل امللف، سيفتح يف 

 برنامج عرض الصور االفرتايض اخلاص بك.

 .0.1يف مثالنا: ( 2)

الوحدات َتعمالن مًعا، كأن تكون املسافة جزًءا أو مضاعفا للوحدات )يف و املسافات( 3)

 (.1.0مثالنا: 
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نك من كتابة  ، املسافاتوحدات وبالدة ُمد   مواقع يف املناسب العددُيمك 

د  <Draw ticks>والعنرص  املحددة،  املواقع يف التجزئة عالمات أماكنحيد 

 كلل البياين الرسميف  متقطع رسم خطل < dotted linesDraw>والعنرص 

 (.25)شكل ُمدد موقع

 
، ننقر (1)منه  يف اجلزء العلوي ملف صورةلتعليم  :(Mark) عالمةإدراج 

ضع . طفو نافذة عىل السطحست ،وام اهليف قائمة  <Text top>مر عىل األ

أردت إذا أما  ،حافة منطقة الرسمأقىص نص الإذا أردت ( Farخانة )يف  عالمة

 .(20)شكل، كام يف (Far) فأغفل، ضع السطر التايل فقط داخالو

 
                                                 

سطران فقط يمكن كتابتهام؛ أحدمها عىل حافة املنطقة املحددة، واآلخر داخلها  (1)

 .ُمبارشةً 
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طرق الحصول على الصوت

قراءته من  اإم  بيكون بإحدى ثالث طرق؛  صويتملف حلصول عىل ا

تخليقه ب ام  إتسجيله، وبا القرص الصلب أو أي مصدر ختزين آخر، وإم  

 انطالقا من معادالت.

الرمز كيف اسم امللف رمز  برات أي   يقرأ: امللفات الصوتيةقراءة  -أوال

من  هنقللقراءة ملف صويت ن .االتيني اأو حرف إذا مل يكن هذا الرمز رقام "_"

إىل ذاكرة عمل مصدر ختزينه 

تظهر يف نافذة ل ،تطبيقال

بتحديد وذلك  ،الكائنات

<Open>  قائمةمن

أعىل نافذة األدوات 

امللف تظهر نافذة حوار الختيار، ل<Read from file>عىل ، والنقر الكائنات

، هل اسمث  متُ  (xxx)يث ح( Sound xxx)املفتوح سيظهر امللف  .(25)شكل

يمكنك بالفأرةو، الصوتية ةاملوجشكل يبدو  <Edit>عىل بتحديده والنقر 

 .إليها نقطة ةفاضإأو  اهأجزاء منحتديد 
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 خرتا ؛براتيف ملف لتسجيل  :إىل براتالالقط سجيل من تال -ثانيا

<New>  م  ومن ثَ ، قائمة األدواتيف <Sound Record mono>(1) ،تظهرس

اخرت جهاز اإلدخال املناسب  ( عىل شاشة حاسوبك.SoundRecorderنافذة )

 ،خذ العيناتاألكفأ ألل عد  املعني رص مضغوط(، ثم قأو  اجلودةعايل القط )

  .النافذة منيَ يَ ( Sampling frequencyمن ) 11454Hz وهو

 ت، فإن كان20Bit عىل( مضبوطة آليا quantizationإعدادات التكميم )

، ونظام التشغيل يف جهازكلديك الصوت  بطاقةنوع لك إعدادات خاصة ب

 ،اميق  ا عَ س  ذ نفَ خُ ، ف(امليكروفونالالقط )إذا كنت تسجل من  فقم بتغيريها.

.(27-20)شكل لبدء عملية التسجيل <Record>وانقر عىل زر 

لتقليص  ( هو األفضلmono(، فخيار )stereoإذا مل يكن ثمة حاجة إىل ووت ) (1)

الناتج.حجم امللف الصويت 

file:///G:/أعمال%20المركز/دليل%20المستعمل/كراس%20المركز/الرسمي/2018/كراس%20المركز/كراس%20المركز/التأهيل%20الجامعي/نشاطات%20البحث/التقرير/Users/kebir/Desktop/manuel%20praat/SoundRecorder.html
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 ظهر وسط النافذة مقياس شدة الصوتيَ 

<Meter>،  جمالحظة البقاء خارينبغي

يبدأل <Record>زر انقر ، املنطقة احلمراء

الت ياس مستوى املدَخ املقُيظهر  ،تسجيلال

فتوق  يل <Stop>زر انقر ، بقضبان خرضاء

لتهتستمع إىل ل <play>ثم عىل ، تسجيلال يفلف ك قم بتسمية مَ  ،ما سج 

تضعل <Save to list & Close>انقر عىل زر و ،(Name) بعدالفراغ 

 .اتالكائنافذة نيف  كتسجيل

ثم اخرت قائمة  ،د الكائن من قائمة الكائناتحد   ؛حلفظ ملفات الصوت

<Save>  تظهر نافذة هابعدبه، حفظ ملفك الذي تريد التنسيق النتقاء

،<Play> زرنقر بإليه يمكنك االستامع  (1) فظهومكان ح   همحوار لتحديد اس

<Record>ضغطت عىل زر إذا ، يمكنك إعادة تسجيله، لكن كإذا مل ُيرض  

بإمكانك اآلن  مرة أخرى، فإنك ستفقد التسجيل السابق إذا مل تقم بحفظه.

 غلق نافذة تسجيل الصوت.

ل استخدام اسم رمزي يدل عىل حمتوى امللف الصويت ليسهل اسرتجاعه فيام بعد.1) ( ُيفضَّ
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أو ملف صويت  القط صوتإذا مل يكن عندك  :آليا ختليق الصوت -ثالثا

ملفاتك الصوتية عىل حاسوبك، وال منفذ إىل الشابكة، عندها ُيمك نُك ختليق 

جمموعة قيم ملوجاتمن ) خمتلفةبطرق  <wNe>قائمة يف  <Sound>من 

 ...(.، يبية متساويةَج 

 حسابية معادالت من الصوت ختليق: 11شكل

file:///G:/أعمال%20المركز/دليل%20المستعمل/كراس%20المركز/الرسمي/2018/كراس%20المركز/كراس%20المركز/التأهيل%20الجامعي/نشاطات%20البحث/التقرير/Users/kebir/Desktop/manuel%20praat/New_menu.html
file:///G:/أعمال%20المركز/دليل%20المستعمل/كراس%20المركز/الرسمي/2018/كراس%20المركز/كراس%20المركز/التأهيل%20الجامعي/نشاطات%20البحث/التقرير/Users/kebir/Desktop/manuel%20praat/New_menu.html
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 مواصفاته، تقطيعه: خصائصه،ي الصوتامللف 
 

اضطراب ينتقل خالل وسط ما )غاز، فهو الصوت موجة ميكانيكية؛ 

الناقل غط الوسط يف صورة تفاُوتاٍت يف ض ،قال معه الطاقةان سائل، صلب(

وكلام كانت املسافة بني جزيئات الوسط أصغر، كلام  .أخرىإىل من نقطة 

وهكذا فإن انتقال الصوت يف األجسام  .(1) كانت انتقال الصوت أرسع

 الصلبة أرسع منه يف السائلة، وهو يف هذه أرسع منه يف األجسام الغازية.

تلك  هجزيئات تتناقل، ماجسم ما )املصدر( يف وسط  ازهتزعند او

ينخفض إذا وضغط، ال، ارتفع مناطق اجلزيئاتفمتى تقاربت  ؛االهتزازات

وانتقلت هلا طبلتها،  تهتزاإىل األذن، فإذا وصلت االهتزازات . تتباعد

 يف شكل صوت.ليحللها الدماغ اإلشارة إىل 

 :للصوتخلصائص الفيزيائية ا

، متثل (2) هامل معلتعال تسهيالبمنحنيات املوجات الصوتية ُيعرب  عن 

فيها النقاط املرتفعة الضغط املرتفع يف الوسط الناقل، والنقاط املنخفضة 

                                                 

ثمة خصائص أخرى للوسط تؤثر عىل رسعة نقل هذا من حيث املبدأ، وإال فإن ( 1)

رة الوسط الناقل، وكثافته، ومرونته وغريها  .الصوت فيه؛ منها: درجة حرا

ل يف وسط ثالثي األبعاد إال أن املنحنيات ثنائية مع أن الصوت موجة ضغط تنتق (2)

 .األبعاد تعن عىل دراسة الصوت وحتليله والتعبري عنه بشكل جيد



 22 

 ،من خصائص موجتهتتحدد خصائص الصوت بام أن والضغط املنخفض. 

 :فالبد من الوقوف عليها ليتأت ى درسه وحتليله

هي املسافة بني أية نقطة من املوجة  (:Wavelength/طول املوجة )1

 يف الطور الذي يليها. انظريهتو

هي شدة إشارة املوجة الصوتية،  :(Amplitude/سعة املوجة )2

ستدل عليها يف املنحنى املوجي بارتفاع املوجة، فكلام علت، كلام كان يُ و

 الصوت أعىل.

هو عدد املوجات التي تتجاوز  :(Frequencyو التواتر )أ/الرتدد 3

يف الثانية(.  موجة) Hzهتا القياسية نقطة معينة خالل فرتة زمنية ُمددة، وحد

ق الرتدد برسعة اهتزاز مصدر الصوت، فعند زيادته يزداد تردد الصوت ويتعل  

، وكلام نقص  الصادر عنه. وكلام زاد تردد الصوت، كلام كان الصوت أحد 

 الرتدد كان الصوت أثخن.

فإنه جيري الرتكيز عىل أمور، أمهها: لصوت اللغوي؛ اوفيام يتصل ب

 والبواين الصوتية.السعة، والرتدد، وملدة، ا

حني  معنياحلجم الزمني الذي يشغله صوت عكس تَ (: sاملدة )/1

 .هطق  نُ 

 ؛من الرتددات اننوعللصوت اللغوي  (:دورة يف الثانية/Hzالرتدد )/2

رتدد األساس ، والتكوين اجلهاز الصويتبق الذي يتعل  البواين الصوتية د ترد  
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(F0 )  نيالصوتيالوترين اهتزازات الناجتة عن نبضات الفردية بالق املتعل 

النربة  :يعكس التصويتهتزاز أثناء هذا االمعدل و ،يةوحدة زمنخالل 

(pitch)، م وعمره، ألنه يرتبط الذي خيتلف باختالف جنس املتكل  عدل هذا امل

 .مهاروتوت   هاممكُس الوترين وطول ب

ام زادت شدة طاقة كل  ف ألرشطة؛تعليمها بقتامة ايتم (: dbالسعة )/3

 كلام زادت قتامته.، نينَ معي   يف وقت وترددالصوت املعطى 

األكوستيكية تركيز الطاقة هي : )النطاق الرنيني( البانية الصوتية/4

توافق بانية ت، كل من البواينعدة ثمة أنواع  يف موجة الكالم. عني  د مُ حول ترد  

يتم و، تقريبا 2444HZحتدث عىل فرتات ، وهي يف اجلهاز الصويترنني مع 

 .دعودا من أدنى ترد  عىل التوايل ُص  هاترقيم

فباعتامد  ،تاتف عىل املصو  البواين الصوتية بالغة األمهية يف التعر  

عىل سبيل املثال، يف ف .تاتاملصو  مجيع ن وصف مك  يُ ،  2Fو 1Fالَبان َيتني 

، ’hit‘  من )/ɪ/(ت اإلنجليزية: لة لصائتني من صوائاملمث  الطيفية الصورة 

املصوت األول ( يف F3أعىل )بالقرب من  F2نجد أن  ؛’hot‘من  )/ɒ/( يفو

)/ɪ/( بالقرب من( لكن أقل ،F1 يف ) الثاين املصوت)/ɒ/(. 

، وخاصة البواين الصوتيةد فيام عدا ترد   تاتاملصو  تتشابه ويف العربية 

ت  تغري  اتني البانيتني، هد ترد   فإذا تغري   ،2Fو 1F نيالبانيتَ  الذي نسمعه. املصو 

تنيللتفريق بني  ةم  ه  مُ  1Fفالبانية  /، /ـُـ/من جهة  / :نيالعلوي   املصو  ــ 
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تو بني للتفريق  ةم  ه  مُ  2Fالبانية السفيل /ـَـ/من جهة أخرى. و املصو 

تني /، /ـُـ/ / :نيالعلوي   املصو   .ــ 

وتردد  (،WAV) صيغةبامللف يكون ُينَصح بأن تقطيع ملف صويت: 

2444Hz للتدوين(، و(11454Hz  وحجم ،)2)للتحليلBits (للتدوين)، 

(؛ أي: غري PCM(، وبصيغة )mono) منفذ أحادي التحليل(، وذل) 20Bitsو

ع قط  يف برات والربامج األخرى املامثلة، تُ  خاصةتقنية العتبارت ومضغوط. 

إذا كان وثانية(،  044دقائق ) 24ديدا ساوي حتامللفات الصوتية إىل قطع تُ 

دقائق، ثم  24يجب تقطيعها إىل ملفات مدهتا فاملراد كتابة ملفات مرئية، 

 استخراج الصوت منها.

افتح ، كائناتاليف نافذة  <Open>من قائمة  <Open long sound> اخرت

ىل انقر ع باألزرق.ليظهر  عليهانقر و ،مثال «س_امللف» امللف املراد تقطيعه

انقر عىل ، الصوتفتح نافذة حترير ت، القائمة الديناميةمن  <View>قائمة 

القيمة: ج صندوق احلوار، أدر  يف  .<...Selct> اخرت، و<Selct>قائمة 

ثانية 044.4(، والقيمة: Begin of selection)بداية التحديد يف  ثانية4.4

بإطار يف النافذة  هذا التحديدؤط ر (، يEnd of selection)التحديد  هنايةَ 

من نافذة  <File>قائمة يف  <sound Extract selection>انقر عىل  وردي.

د حد   .(ledtSound unti) ملف باسمكائنات اليف نافذة يظهر ل، الصوتحترير 

، سيظهر <Save>قائمة من  <WAV file as Save>انقر عىل امللف اجلديد، و
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القطعة » اجلديداكتب اسم امللف ، منه( File nameصندوق حوار، يف احلقل )

فظهو ،مثال «42  .(22)شكل ُقم بح 

 
، بداية التحديديف ثانية 044.4القيمة درج ، أ«س_امللف»نعود إىل 

ر اخلطوات السابقة لن. التحديديف هناية ثانية 2144.4والقيمة  حصل عىل نَكر 

يتم تقطيع  اف  ال  حفظه. باخلطوات نفسها املذكورة َس ون «41القطعة »امللف 

 .(29)شكل دقائق 24منها  واحدٍ  ل  امللف إىل أجزاء مدة كُ 

 
املستخرج من ملف زء اجلكون يعادة ما  :الصوتجزء من استخراج 

ا، هحتليلوإىل كائن خمتلف لعزله  ،مصوتاكلمة واحدة أو صويت  البد من  ُمفرد 

من  <Sound Extract Selected>األمر عىل نقر ثم ال، املؤرشبال أو   حتديده
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كائنات ملف صوت جديد حيوي فقط اليف نافذة  أشين هاعند، <File>القائمة 

 .(14)شكل د من الصوت األصيلاجلزء املحد  
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 تطبيقالنوافذ الفرعية لل
 

س اخلواص درَ تُ  افيه: (sEditor window) ريحرتافذ الونأوال/

 أشكاهلاوُتعاَين  ،(1) ة الكائناتقائملة إىل املحم   ةصوتيال اتملفلل ةيوستكاأل

 اهتاموورس (Waveform) يةوجامل

فنافذة  .(Spectrogram) ةالطيفي

تظهر  هافتحبُمرر الصوت مثال؛ 

 حيث( Sound xxx) نافذة باسم

(xxx )أعىل  للصوت (2) التمثيل املوجيُيعَرض ، هو اسم امللف املراد حتليله

إمجايل مدة كام يظهر  .(12)شكل هاالطيفية أسفل صورتهو، النافذة

شغيل اجلزء تلالطيف. حتت ومدة اجلزء املحدد  ل،سفيف األالتسجيالت 

، ضغط عىل املستطيل حتتها ،، والظاهر بلون زهري(3) من الصوتد املحد  

 القياسات.بالتحديدات وُيمك ن القيام  املؤرش  بو

                                                 

 .من القائمة الرئيسة <View & Edit> النقر عىلو ،احتديدهبعد أن يتم  (1)

التمثيل عرض يادة وع يف نافذة الصورة. اورسمه ،رؤية شكل املوجةمن ُيمكنك  (2)

 .<View & Editعىل > تونقر، اواحدا ملف تالطيفية تلقائيا إذا حددالصورة و ياملوج

( يظهر بالضغط بالفأرة عىل أي جزء من التمثيل املوجي، بمواولة cursorخط رأيس )( 3)

 (.selectionصل عىل حتديد )حت ،الضغط وسحب الفأرة
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 ، وأزرار مخسة.أفقيةعىل قوائم الصوت تشتمل نافذة ُمرر و* 

 نافذة الكائنات؛ وهي تشمل ُكال منأعىل موقعها  :ةاألفقيقوائم /الأ

<File> ،<Edit> ،<Query> ،<View> ،<Select> ،

<Spectrum> ،<Pitch> ،<Intensity> ،<Formant> ،<Pulses> ،

<Help>. .كل واحدة من هذه القوائم تنسدل بخيارات متعددة 

هي:  ؛منها زاوية اليرسىاليف  ،النافذة أسفل: تقع ب/األزرار اخلمسة

<all>، <in>، <out>، <sel>، <bak>  د.املحد  اجلزء لتكبري 

تضمني ملف صويت من املفيد : (TextGrid)الشبكة النصية نافذة ثانيا/

ُمرر الكتابة يف نستخدم  اذل ،دة يف عملية التحليلسان  معلومات أخرى مُ 

برات املسمى الشبكة 

، وهي (TextGridالنصية )

تسمح بربط  ت نصيةملفا

ملف صويت بملف كتابة 

الكلامت وفونيامت ال، .(TextGridهذا امللف املشرتك حيمل االمتداد ) .برات

 املفاهت هامع اف  صطَ تظهر عىل برات مُ  ،(TextGridيف ) تهاتسميالتي تتم 

ا، ألهنام  والشبكة الصويت امللف فتح ُيمك نكو .يةالصوت النصية باختيارمها َمع 

إلبراز  النافذةَيمني  <View & Edit> نقر عىلوال االسم نفسه، يف كانَيشرت  

 .(15،11)شكل امللف املشرتك
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انقر عىل األمرو <New>اضغط عىل القائمة  ؛نشاء شبكة نصيةإل

<...TextGridCreat > ، حيوي(، هذا املربع 10شكل) مربع حوارليظهر

 طبقاتالوأسامء ، (nd timeE) توقيت االنتهاء، و( timeStart) البدءتوقيت 

(All tier names ) التي تنوي

بكل  اق بياضرف  أ، (1)كتابتها

وامُح املحتوى املقرتح  ،اسم

يف احلقل  تطبيقمن قبل ال

>Point tiers<(2)  ُالتي ما عداها يكونالطبقات  شري إىل قائمة أسامءوالذي ي 

لشبكة سينشأ مدخل ل. وهكذا <OK>ثم انقر عىل (، interval tiers) من َقبيل

 .(15،10)شكل (3)النصية يف قائمة الكائنات 

األسامء التي تريد (، وأثبت Mary John bell)تأكد من حمو األسامء االفرتاضية ( 1)

( tiersفمثال إذا أردت تقطيع الصوت إىل كلامت أو فونيامت، يمكنك إنشاء وفن )ظهورها. 

( label(، ونف ) interval tiersسم األول )كلامت( والثاين )فونيامت(، كال الصفن )

Tier الفواول بن حدود الكلمة والفونيم، ال احلدود نفسها، عن "فونيامت كلامت" لـ)

names).

( فقم بتعيينها، وإن مل يكن Point tier( ثمة طبقات فاولة افرتاضيا؛ إذا كان لديك )2)

لديك، فلك أن ُتعنن واحدة عىل أهنا نقطة، ولك ترك موضعها فارًغا، وهذا هو الشائع.

يف حال امتالء شبكتك النصية هذه، افتح شبكة نصية جديدة. (3)
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إضافة أو حذف أو تغيري وضعية أو  كنُ مك  يُ ، أثناء حتليل شبكة نصية

من نافذة الشبكة  <Tier>انطالقا من قائمة ، <Tier> ةلطبقاإعادة تسمية 

نقر نيظهر بلون أصفر، ثم لاملراد تعديله،  <Tier>عىل  بالنقرالنصية؛ وذلك 

 ، واختيار ما نريد.<Tier>عىل القائمة 

ة، ومنطقة علويتتألف هذه النافذة من قوائم  :الشبكة النصيةمكونات 

 رشيط اإلبحار.، و، ومنطقة القراءةومنطقة إظهار املستويات، إظهار النص

جمموعة حتوي  ة:العلويالقوائم  -1

وي اخليارات حيمن هذه  ُكل   (1) خيارات

ف عىل ، نتعر  (10شكل) قائمة منسدلة

 ا.ق  الح   هاعنارص

َتسمح بإحداث تقع أسفل القوائم مبارشة، و منطقة إظهار النص: -2

تعديالت عىل الكتابات يف القطعة 

فيها و ،(Tier)املحددة داخل منطقة 

يظهر النص املوجود يف جمال الكتابة 

إذا ليق عليها، الطبقة أو الطبقات للتعر اجلزء اجلديد ظه  يُ  .(Tier)املحدد يف 

                                                 

 ،<File>، <Edit>، <Query>، <View>، <Select>، <Search>هي:  (1)

<Interval>، <Boundary>، <Tier>. 
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. (17)شكل حتديده م  تَ  اأهيتبني  محراء عىل اليسار  دٌ عدة، يَ طبقات رت ظه  أُ 

 هولكن ليس حترير ،حررنافذة املد الصوت كام يف يدحتنك التكبري ومك  يُ 

 )قص/نسخ/لصق(.

يف الشبكة النصية اجلاري تقع (: Tiers) الطبقات منطقة إظهار -3

 .(12)شكل لتدوينلخطوط متعددة هبا حتليلها، 

 
ا ملوضع املؤرش يف منطقة صورة الطيف، نجد بع  تَ منطقة القراءة:  -4

أرشطة رمادية  (Tierحتت منطقة )

تسمح بسامع األجزاء املختلفة من 

 ، وهذه األرشطة ثالثةامللف الصويت

 :(19)شكل

م إىل قطعتني أو ثالث تَ  الرشيط األول: - لق طع الصوتية لعدد اا بع  ُيقس 

دة، مدة كل قطعة تظهر باألرقام السوداء عىل الرشيط.ا  ملحد 

ح اجلزء الظاهر من  الرشيط الثاين: - عىل طول منطقة  الطيفية ممتداُيوض 

(Tier وُيشار إىل مدهتا بعبارة ،)«Visible χ seconds». 
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ا إىل Tierيمتد عىل طول منطقة ) الرشيط األخري: - ( وما وراءها ُمستن د 

ف الصويت املفتوح يف نافذة الشبكة النصية، ومدة هذه القطعة يشار جمموع املل

 .«Total duration χ seconds»إليها بعبارة 

الصورة أو عىل  ،قطعة صوتيةل التمثيل املوجيبمؤرش الفأرة عىل بالنقر 

القطعة عندها بخط ستظهر إزاحة املؤرش بعدها يف االجتاه املراد، ثم  ،الطيفية

 عليها عىل ق َطع اإلشارة الصوتية املؤرش   .ثة أرشطة قراءةثالومعها وردي، 

 مستوى أرشطة القراءة، يمكن سامعها بالنقر عىل اجلزء رشيط القراءة املراد.

نقطة أو قطعة من  ةد أيد  حتال حينام عند فتح نافذة الشبكة النصية أو أما 

 . يظهرانفقط الطيفية، رشيطان للقراءة الصورة الصوت يف منطقة 

أسفل نافذة الشبكة النصية، نجد رشيطا رماديا رشيط اإلبحار:  -5

يسمح باإلبحار يف امللف الصويت، وتكبري 

أو تصغري حجم القطعة الظاهرة يف 

الطيفية أو إظهار قطعة من الصورة 

 ،<all>: ومؤرشين وخانة واحدة أزرارمن  رشيط اإلبحاريتألف املحدد. 

<in>، <out>، <sel>، <bak> ،>◄< ،>►< ،<Group> (54)شكل. 

<all>: ُيظهر جمموع املساحة الكتابية عىل الشبكة النصية، والوظيفة  زر

يف نافذة  <View>املنسدل من القائمة  <all Show>نفسها موجودة يف األمر 

 .<Ctrl>  +<a> نيحافتاملوكذا يف الشبكة النصية، 
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<in>: ة نفسها موجودة يف ، والوظيف%54ُيقل ص ُمتوى النافذة إىل  زر

يف نافذة الشبكة  <View>املنسدل من القائمة  <Zoom in>األمر 

 .<Ctrl>  +<i> نيحافتاملوكذا يف النصية، 

<out>: والوظيفة نفسها موجودة يف  ،%54بـُمتوى النافذة  ُيكرب   زر

يف نافذة الشبكة  <View>املنسدل من القائمة  <Zoom out>األمر 

 .<Ctrl>  +<o> نيحافتاملويف النصية، 

<sel>: ر ُمتوى ُيظه   زرهذا ال

طبقة معينة، وهو مثيل قطعة صوتية يف 

املنسدل  <Zoom to selection>األمر 

 نيَح افتاملويف ، <View>من قائمة 

<Ctrl>  +<N> .ويف (52 )شكل هذه القطعة تظهر دوما مؤطرة بالوردي ،

 ملشار إليها.ستحوي فقط القطعة ا هذه احلالة الشبكة النصية

<bak>: بالرجوع إىل الصورة الطيفية الكاملةيسمح  زرهذا ال. 

يسمح بالرتاجع داخل املعطى، فهو ينقل منطقة  زر: هذا ال>◄<

(Show intensity ) عىل الرشيط الصويت إىل اليسار. والوظيفة نفسها ممكنة من

 خالل الفأرة ولوحة املفاتيح.

( Show intensity)منطقة اقال ن: يسمح بالتقدم داخل املعطى >►<

  الفأرة ولوحة املفاتيح.أيضا بمتاح وذلك عىل الرشيط الصويت إىل اليمني. 
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<Group>:  لة هذه اخلانة تكون يف حال كان ، وهي تضمن ت لقائياُمفع 

فإهنام يتقاسامن خصائص ثمة صوتان مفتوحان يف نافذيت ُمرر الصوت، 

، واحد صويتملف من  نسختنيرنة وهذا مفيد عند مقاالتكبري نفسها، 

 التعرف عىل التغريات األكوستيكية احلادثة.وبذلك يتم 

من  >Save Textgrid as Text File<اختيار ب ية :شبكات النصالحفظ 

لطلب تسجيل  <S>و<Ctrl> أو الضغط املتزامن عىل الزرين، <File>قائمة 

كتب اسمه أو اثم  فيه، ك، اخرت املسار واملجلد الذي تريد حفظ ملفامللف

(، لذا TextGrid.رفق آليا االمتداد )تريد حتيينه. برات يُ عليه إذا كنت انقر 

الشبكة ملف حفظ يمكنك  .<Save>فارغة، وانقر عىل  «Type»اترك اخلانة 

من  ةر صيغيااختو ،<Save>نقر عىل بالنافذة الكائنات من النصية أيضا 

 ع اخلطوات السابقة.ا، ثم اتبتسجيل امللفلاألربع املعروضة 

 منيَ ( يَ Annotationمن أمر ) :يف الشبكة النصية صويت ملفالتعليق عىل 

حوار لتحديد تظهر نافذة ، سيتم بتحديده( To TextGrid) ريااختو، تطبيقال

 سماب ائنا جديداك تطبيقالئ نش  سيُ  .(2)املراد التعليق نطاق  اسمو (1) نوع

                                                 

، واآلخر: ترميز  (Interval tier)ي( مع مالحظة أن ثمة ترميزان؛ أحدمها: لنطاق زمن1)

 .(Point tier)لنقطة زمنية 

لنقاط  ( ستكون أسامء الرتميز كلها يف اخلانة األوىل، ومن َثمَّ نختار ما يكون منها ممينًزا 2)

 .يف اخلانة األخرى، إذا ُأغِفلت هذه، فلن حتصل عىل الرتميز النقطي (Point tiers)زمنية معينة 
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(TextGrid xxx( حيث )xxx )الذي سبق  اسم امللف الصويت هنفس وه

امللف  كقة بذااملتعل   هاة نفَس وحيمل الكائن اجلديد اخلواص الزمني  ، اختياره

خرت او ،امع  التعليق امللف الصويت وملف اخرت  ؛التعليقة إلمتام عملي   .الصويت

<View & Edit>  َاملراد  د املناطق حد  ثم  ،مني النافذةمن القائمة التي ستظهر ي 

التعليق وقم يف نطاق  انقر عىل الدائرة الزرقاءو (،TextGrid xxx)استها يف در

 .(1) (51)شكل بكتابته يف املستطيل األبيض أسفَل القوائم العلوية

أو من قائمة <Ctrl + F1>من خالل و، (2) عدة طبقاتك إنشاء نُ مك  يُ 

<reiT>  1>األمرAdd on tier >  أعىل(، الطبقة األوىلُتضيف حدودا إىل(

( باإلمكان استخدام كل احلروف واألرقام الالتينية مع مالحظة أن للربنامج 1)

. يمكن استخدام ملف مساعد "\"اختصارات خاوة لكتابة األلفبائية الصوتية الدولية بعد كتابة  

حيوي الرموز والرتميزات املتكرر استخدامها، بإدخاهلا يف ملف الرتميز بمجرد النقر عليها.

ٍن من عدة كلامت؛ قد حتتاج إىل طبقة للفونيامت ( فمَ 2) ثال؛ لتقطيع ملف وويت ُمكوَّ

كتوبة مكتوبة بالعربية، وثانية للفونيامت أيضا مكتوبة باأللفبائية الصوتية العاملية، وثالثة للكلامت م

بالعربية، وطبقة رابعة للكلامت أيضا مكتوبة باأللفبائية الصوتية العاملية.
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هكذا ثانية، وللطبقة الإلضافة  <Add on tier 2>أو  <2Ctrl + F> عىلثم 

 كل من الدائرة عىلتنُقر ثم  .للجميع عىل كل املستويات <9Ctrl + F>إىل 

دت، أما تلك  احلدود تصبحل ،إليها حدود إضافة تريد طبقة محراء، لقد حتد 

 .(55)شكل باللون األزرقد فستظهر التي مل حتد  

 

 

 

 

 

 

 TextGrid)من أو أكثر يف طبقة بعينها  (boundary) فاصل ضافة حدإل

xxx) ،  ك معها ملفها الصويت، وانقر عىل متثيله املوجي أرش(waveform). 

 <Enter>أو عىل نقر عليها ا ،أعىل الشبكة النصيةدائرة صغرية ستظهر 

 ،عليق املتصل بهقم بإدراج التو ،(1)ة الطبقالنقطة حد إىل يف تلك  ُيضافل

 ار عليهدود، انقُ ترسيم احلإلعادة . هاعىل احلدود أو بعد العالمةستظهر 

 ب.إىل املوقع املطلو اواسحبه

 

                                                 

 .( عند حتديد حدود معينة، ستظهر محراء؛ خالفا لذلك، ستظهر باللون األزرق1)
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ُيمك نك قراءة ملف صويت االستامع إىل ملف صويت يف الشبكة النصية: 

 من رشيط القراءة، أو من لوحة املفاتيح.

ر عىل الطيفية وشد بتحديد قطعة صوتية بالنق /من رشيط القراءة:1

أو حتديد نقطة معينة من امللف الصويت بوضع  ،الفأرة يف االجتاه املقصود

الفأرة داخل منطقة الطيفية يف املوضع املراد )ُيشار إليه بخط أمحر(؛ عندها 

بقراء رمادية عىل نافذة الشبكة النصية تسمح  (1)تظهر ثالثة أرشطة قرائية 

بالنقر عىل الفأرة  ،ويت املفتوح يف الشبكة النصيةالقطعة املناسبة من امللف الص

 ئه.يف أجزا

 .<esc>أو املفتاح  <tab>املفتاح ب /من لوحة املفاتيح:2

يف قارئات الوسائط املتعددة،  <play>يشتغل كالزر  :<tab> املفتاح أ/

فإهنا  ،برات جمموع القطعة، ويف حال وجود نقطة ُمددةيقرأ  ،بالضغط عليه

 .آخر منطقة الطيفيةُمنتهاها القراءة منها وويكون مبدأ األمحر، تظهر باخلط 

كان القارئ أما  حددة مؤطرة بالوردي، فإهنا تقرأ وحدها.املقطعة الإذا كانت 

، <pause>الزر يشتغل عندها كام لو أنه  <tab>املفتاح فإن الصويت يشتغل، 

 .ءةاملؤرش إىل نقطة بدء القرايعود تتوقف القراءة، وال  اوبذ

                                                 

 ( يف حالة عدم وجود أي نقطة أو قطعة ووتية سيكون منها فقط اثنان.1)
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يف قارئات الوسائط  <stop>للزر  ٌل عاد  مُ هو : <esc> املفتاح ب/

، تتوقف القراءة ويعود املؤرش إىل <esc>عىل املفتاح بالضغط ، املتعددة

موضعه قبل بدء القراءة. إذا مل يكن ثمة نقطة أو قطعة صوتية ُمددة، فاملؤرش 

 يرجع تلقائيا إىل اهلام  األيرس لنافذة الشبكة النصية.
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الصورة الطيفية

الزمني للصوت طيف الهي متثيل  (:Spectrogram)طيفية صورة الال

<Spectrum>ظلم املرشيط ال بني  يُ حيث  ؛(Voice bar) شدة الصوت هافي، 

الصورة جزء معني من بالنقر عىل  بني بعض الفونيامت.فصل وُيفيد يف ال

باللون األمحر أعىل رتدد الفقي األؤرش املو ،املدةالرأيس املؤرش ظهر يُ الطيفية، 

ن ااخلط هوضحيكام ، يسار النافذةو

 .(1)( 50 شكل)ن ااملتقاطع

رض اخلصائص عَ ُيمك ن و

عىل الصورة للكالم الصوتية 

لة فص  م معلومات مُ يقدتوالطيفية؛ 

خطوط بمنحنى الشدة وأسطر منقوطة باألمحر، ببواين الصوتية فتظهر ال .عنها

 .(2) خطوط زرقاءب( intonation contours)التنغيم حنيات منو، صفراء

الصوائت، أو قمم الطيفية الرئيسية ( هذه إحدى طرق العثور عىل ترددات بواين 1)

لألووات االحتكاكية.

املعلومات أو هذه حتتج مل إذا ؛ خوارزمياته اخلاوةبحمسوبٌة يف برات اخلصائص هذه  (2)

 ،<...Show analyses>، واخرت <View>عىل قائمة انقر أردت اقتصاد املساحة عىل الشاشة، 
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علومات، نافذة امليف  دةاملعاينة مل

عىل  نقراأو  <Query>قر عىل نا

من النافذة رتدد ولرؤية ال ،F6املفتاح 

من  <Get frequency> ، اخرتعينها

 من قائمة <Get spectral power>باختيار و. (55 شكل) <Spectrum> قائمة

<trumSpec>  ضغط عىل مفتاح الأوF7،  ا عنها عرب  مُ كثافة الطاقة تظهر نافذة

 .(Hz2Pa/بـ)

لرسم لد احلجم الفعيل حد  ، رحر  املفتح نافذة ا :يةطيفصورة  نجازإ

تغيري التحديد يف نافذة ب البياين

من يف منطقة ثم انُقر ة، الصور

الزاوية العلوية )نافذة هذه ال

شكل رسم الاو ،مثال( اليرسى

  .للفأرة مضغوطاالزر األيرس بإبقاء اجلديد 

عىل األمر ثم  من القائمة العلوية للمحرر، <Spectrum>قر عىل نبال

<Paint visible spectrogram>، ينبثق مربع حوار لتحديد موقع تسمية

 <،Show spectrogram،> <Show pitch،> <Show intensity>التالية: اخلانات وعطل 

<Show formants،> <Show pulses>واملعلومات معها. ؛ عندها ستختفي وورة الطيف
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سمريَس ، <OK>عىل انقر  .الصورة الطيفية وبعض التفاصيل املتعلقة هبا

اآلنيمكنك  ،<Edit>من القائمة  < to clipboardCopy>باألمر  .الطيف

 .(1)نقله إىل احلافظة ة ، أو نسخه إىل احلافظEPSطباعته أو حفظه إىل ملف 

 يف قائمة <Spectrogram settings>من أمر : ضبط إعدادات الطيفية

<Spectrum> ت الطيفيةرضعُ الطريقة التي هبا ُحسبت و، يمكنك حتديد. 

 السفيل اجلزء يف 4Hz هو )املعيار قياسية قيام متلكهذه اإلعدادات 

(، يف األعىل 5444Hzو

اإلعدادات األكثر أمهية و

 عرض النطاق: هنا هي

<View range>طول ، و

هذه هي  ؛(Dynamic range)النطاق الدينامي ، و<Window length> النافذة

 Advanced>، ثمة تفاصيل أكثر يف <Spectrogram Settings>التي تظهر يف 

Spectrogram Settings>. 

ين التي يتم رسمها منحني( يمكنك حتديد 1) ات البانية باستخدام اخلطوات نفسها، والبوا

.<enP>حديثا تتداخل مع الطيف القديم، ويمكن تعديل لون اخلطوط وُسمكها باألمر 
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القدر ر قر  عرض يُ هذا ال: (View range) عرض النطاق الرتددي/1

 ،(2)(cyenuqNyquist fre) من أعىل األقىص كان الرتددذا إ؛ (1) من الطيفاملبني 

وستظهر القيم العليا للرتددات  صفرا، يكون الطيفية يف القيم بعضفإن  

 ،00244Hz يف الصوت بتسجيل قمت ذارؤيتها إ وهذه يمكنك باألبيض،

ترى نطاق الطيفية، وعند فتح  .15444Hzإىل Hz 4 من نطاق عرض وتعيني

، 4Hz رتدد يف اجلزء السفيل من الطيفية عادة ما يكونال ها،من إىل اليسار الرتدد

 .5444Hzهو األعىل شرتكة للرتدد املقيمة الو

 النطاق ضعرلتحديد هو (: Window length) طول النافذة/2

 .(3) الطيفية ملوجة جيبية نقيةالصورة أي: عرض اخلط األفقي يف ؛ الرتددي

، لكن لدراسة 0111Hzأو  0111إىل  1( فيام يتصل بالكالم، النطاق يكون عادة من 1)

.00111Hzاألووات االحتكاكية، قد نحتاج إىل تعين يصل إىل 

، متثيله 1Hz( هو أعىل تردد يمكن لعينة إشارية، متثل وف طيفي متصل يبدأ من 2)

، 22050Hzشارية. فإذا كانت تردد العينة بوضوح، ويكون ُمعاِدال لنصف تردد تلك العينة اإل

.Hz11025فإن أعىل تردد يمكن توقع حضوره يف العينة هو 

ثانية )املعيار/اإلعداد االفرتايض يف برات(، فإن  1.110فإذا كانت مدة نافذة التحليل  (3)

ثانية قبل مركز هذا اإلطار،  1.11.0برات يستخدم لكل إطار أجزاء من الصوت تقع بن 

.ثانية بعده. ويكون الطول األقرص للنافذة، واألعرض للنطاق الرتددي 1.11.0و



43 

عرض النطاق و ،يل ثانيةيم 5-5حوايل النافذة إذا كان طول  -

 "النطاق العريض"تعرف بـالطيفية الناجتة فإن ، 544Hz-144 :الرتددي

(wideband).  استخدامها مكن يُ كام  ،تركيبة البانيةملراقبة وهي ُتستخَدم

 (.52 ( )شكلنربةالمعلومات / F0التوافقيات )تركيبة إللقاء نظرة عىل 

عرض النطاق و ،مييل ثانية 54-14 يلانافذة حوالطول إذا كان و -

 "النطاق الضيق"تسمى الطيفية الناجتة فإن ، 54Hz-54الرتددي:

(narrowband)،  تكشف وهذه

عن  معلوماتفتزودنا ب التوافقيات،

 يفللكالم  ةيؤرجمال بتعيني ف؛ نربةال

 اتمنحني فإن، 544Hz-4 حدود

( F0) الصوت نربةثل بدقة مالمح مت (contours harmonics's) لتوافقياتا

 .أدقبشكل  نربةالتعقب قياس لقبل استخدام برات 

 ؛ريثتأهذا الللتعرف عىل  :نافذة عىل عرض النطاق الرتدديال طول ريثتأ

 <Creat Sound from formula>مر األب 2444Hzبطول موجة جيبية أنشئ 

 نقر عىلاثم . sin (2*pi*1000*x) * 1/2: هي الصيغة .<oundS>من قائمة 

<Edit &View > ،نافذة طول إذا زدت  ا.أسود أفقي اخط تظهر الطيفيةل

 .أرقط اخلسمك ، يصبح يف إعدادات الطيفيةتحليل ال
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 2444رتدد موجتان ب) ةيفرتات موجمؤلفة من عدة  النافذةكانت إذا 

 الصيغة .أدق وجةامل تواترستكون املعلومات عن ، عىل التوايل( 2144Hzو

حرر، امليف  .sin (2*pi*1000*x) + 1/4 * sin (2*pi*1200*x) * 1/4: هي

مليل ثانية(،  5) ةالتحليل قصرينافذة  تإذا كان واحدٌ  سميٌك رشيٌط  سيظهر

 مليل ثانية(. 54) نافذة طويلةالإذا كان  نن منفصالاورشيط

زمن  م ألن  ستخدَ تُ قل ام  إال أهنا أفضلنوافذ الطويلة تعطي نتائج المع أن 

 يتنيجيب نييتكون من موجت اصوت ئنشإنجازها فقري، ولتوضيح ذلك أ

 هي: الصيغة؛ عىل التوايل(2144و 2444) تنيقصري نينقرتو

0.02*(sin(2*pi*1000*x)+sin(2*pi*1200*x)) + (col=10000)+(col=10200) 

يف  ننقرتني ستتداخال أن  ُرؤية ك نُ مك  هذا الصوت، يُ  تعرضاستذا إ

 يةوجات اجليبامل ، وأن  ةتحليل طويلنافذة ال تالوقت املناسب إذا كان

وهكذا فالبد من اختيار . ةقصريالنافذة  تإذا كان اهتاديف ترد  أيضا تتداخل س

ا  ا الرتد د. املدةأحد أمرين، إم   وإم 

هو الفرق يف النقطة نفسها من  :(Dynamic range)املدى احلركي /3

سلسلة الكالم خالل فرتة زمنية معينة، بني املستوى األقىص واملستوى األدنى 

 القيمأما  األبيض، باللونيظهر املستويان املذكوران  ؛إلشارة صوتية

 يف قمة أعىل كانت إذاف وهكذا،. املحصورة بينهام فتظهر باللون الرمادي

 هو والذي) 54dB/Hzدى احلركي وامل ،54dB/Hz ارتفاعها يبلغ الطيفية
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أما القيم  ، تظهر باألبيض،14dB/Hz من األقل فالقيم ،(القياسية القيمة

من اللون جات خمتلفة تدر  يف ، فستظهر 54dB/Hzو14 املحصورة بني

 الرمادي.

 ةملوجاهو نفسه لتمثيل  :(Spectrum) النطاق الزمني للطيفية

(Waveform) حدد الصوت باعتبار الزمن، لرؤية املحتوى الطيفي للصوت ،

 ،عىل الشاشة املحرر . تظهر نافذة<Edit>اخرت (، ثم LongSoundكائن ) أو

 .الصوت طيفإهنا ترى صورة رمادية، منها،  اجلزء السفيل بأكملهنصف يف 

التمرير ز عند اجتيا؛ فالطيفية مع التكبري والتمريرالصورة تفاعل ت

من مدة نافذة مرئية(، بدال من عدد صحيح  %5 :خطوات زمنية ُمددة )أي

تقع يف أجزاء س (pixelsعنارص الصورة ) مراكزفإن من بكسل الشاشة، 

 ةنافذيف من هنا جاءت التغيريات الواضحة.  ،خمتلفة من الطيفية مع كل مترير

الطيفية  ةظلم تتغريس ظهر مترير الطيفية أكثر سالسة.سيأقرص من بضع ثوان، 

د. عندما االسوف بعرَ يُ  كثرالطاقة األعند التمرير، ألن اجلزء املرئي مع ا أيض  

 .(1) ةمتقا الطيفيةتصبح ، من طاقة اإلشارة خارج النظرجزء يكون 

ء القامتة من الطيفية تعني كثافة طاقة أعىل، بينام تعني األجزاء األخف كثافة 1) ( األجزا

، هذا يعني أن 0111Hzثانية، وتردد  ..0منخفضة. إذا كان للطيفية منطقة داكنة يف حدود الزمن 

الطاقة لتلك الرتددات العالية يف ذلك الوقت. للصوت الكثري من
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التحليل ن أل مر طبيعيأ وافاحلبيضاء عىل العمودية الطوط وجود اخل

عىل هذه اخلطوط  ىإذا كنت ال تر، ف(1) ب نافذة حتليل ملدة معينةالطيفي يتطل  

 هتاكربأما إذا  ته،يف بداية أو هنايقم بتكبريها  ،الصويتامللف  عند فتحف ،الفور

عندها ستختفي فليس بالقرب من احلواف، لكن  ،أو يف أي مكان هيف منتصف

ثانية،  2.55و 4.05بني فقط املجال الزمني رتى سفجأة  ،بيضاءالطوط اخل

برات سيستخدم ، يف هذا املجاللعرض الطيفية لذا فإنه ثال. عىل سبيل امل

وإذا كان هذا  ثانية، 2.555و 4.005وجة بني املشكل عن معلومات 

 خطوط بيضاء عىل حواف النافذة. ةأيفعندها لن ترى متوفرا، 

بالنسبة ا، خاصة أمر طبيعي أيض   لانتقعند اال بيضاءالطوط تغري اخل

دقة شاشتك ثانية، و 14هي زمنية ال تكنافذانت كإذا ف ؛طويلةالللنوافذ 

 14مثل طيف يجيب أن عمودي تعتقد أن كل بكسل سبكسل أفقيا،  2444

برات ر ظه  يُ الرسعة،  حسابتتعلق بلكن ألسباب  ،مييل ثانية من الصوت

 أومييل ثانية، وليس املتوسط  14حول مركز هذه الواقع طيف جزء الفقط 

ثانية، فإنه حيتاج إىل  .0.30( عىل سبيل املثال، إذا أراد برات التعرف عىل الطيف يف 1)

مييل ثانية، مستخِدما املعلومات املتعلقة باإلشارة يف  01إدراج معلومات عن اإلشارة يف اللحظة 

 حواف قريبة جدا من الصوت، هذه املعلومات ثانية، عىل 0.301و 0.331مجيع األوقات بن 

ثانية، عندها ال يمكن حساب أي طيف بن  0.1و 1غري متوفرة؛ وذلك إذا كان الصوت يدور بن 

ثانية؛ وبالتايل تظهر اخلطوط بيضاء. 0.111و 0.1.0ثانية أو بن  1.110و 1
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من ( undersampling) ه العينة اجلزئيةهذ. دة الزمنيةتلك امل يف األطياف مجيع

ط اخليربط حيث  وجةاملتلف عام حيدث يف رسم شكل ختلطيف األساس ا

الواقعة ى من مجيع العينات والقص السعةبدنيا سود السعة الاأل عموديال

 داخل بكسل الشاشة.

إذا نقرت يف أي مكان من املوجة : (Spectral slice) الطيف رشحية

من  <View spectral slice>باختيار ، الصوتية، سيظهر مؤرش يف تلك املدة

تظهر نافذة ، (Spectrum)قائمة 

عندها  ،(slice) الطيفرشحية 

حوايل يمكنك تفحص الرتدد 

إذا سحبت كذلك موقع املؤرش. 

الفأرة خالل املوجة، مدة حتديد 

(time selection) ،يفالطتظهر نافذة رشحية س (slice)،  عندها يمكنك

 .(59)شكل دتفحص الرتدد يف املحد  

إعداد طول فإذا كان  ؛اخلاصة بك إلعدادات الطيفيةا لبع  عمل برات تَ يَ 

تخرج من املسزء فإن اجل مثال؛ مليل ثانية( 5ثانية ) 4.445 هو النافذة

بعد  ه،يل ثانية بعديم 1.5مييل ثانية قبل املؤرش إىل  1.5متد من يالصوت 

طيف المليل ثانية(، ثم حيسب  5)بمضاعفة هذه القيمة برات ذلك يقوم 

  .<Edit>يف نافذة  فتحهثم ي ،كائناتاليف إطار  اهإي  ا ضع  او

file:///H:/Ø£Ø¹Ù�Ø§Ù�%20Ø§Ù�Ù�Ø±Ù�Ø²/Ù�Ø±Ø§Ø³%20Ø§Ù�Ù�Ø±Ù�Ø²/Ù�Ù�Ù�Ø§Øª%20ØµÙ�ØªÙ�Ø©%20oral/praat%2016k/time_selection.html
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من الصوت  ابرات جزءنتزع يَ (، Gaussianإذا كانت النافذة غوصية )

الطيف  سبعدها يتأس  . همليل ثانية بعد 5مييل ثانية قبل املؤرش إىل  5متد من يَ 

 "الفعيل" ايل ثانية، عىل الرغم من أن طوهليم 24من  "مادي"عىل طول نافذة 

فة ضاعَ ، دون مُ فقط العينة املحددةستخدم يبرات ألن  ،يل ثانيةيم 5زال يما 

س . امدهت  شارةاإلو ،دةالعينة املحد  مركز منتصف عىل الظاهر الطيف سيتأس 

 كبري. إىل حد هاواف سيتم جتاهلاحلمن  ةبيالقر
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تحليل مدة الصوت

ملقارنة وقت صوت معني أو  تستخدم املدة: (Duration) قياس املدة

 .غالقاإلمدة يف طول الفونيامت تفاوت إلظهار أو ، بغريمها وقفة

ده من  ؛صويت مدة ملفف عر  لتَ  ، وانقر عىل كائناتنافذة الحد 

<Query>  فعىل<Query Time Domain>  ثم<Get Total Duration>.

<Total duration>دة املرشيط يف املدة اإلمجالية  يمكنعند فتح امللف تظهر 

؛ ف مدة جزء تعر  ول نافذة املحرر.عىل طول اجلزء السفيل من   هدحد  معني 

 وستظهر مدته أسفل طيفه مبارشة.، املؤرشب

قياس ل(: VOT/Voice Onset Time)توقيت بداية التصويت قياس 

(VOT) (1) د الفرتة د  َح التصويت، بداية د ج  د الطلقة التي تيل الوقفة، ثم ج  ؛

من ةحدددة املامل أقرا، و<two set points> الزمنية بني هاتني النقطتني

 السفيل. رشيطال

ف 1) امت االنفجاري وظهور املدة الزمنية املستغرقة بن اإلفراج عن الصنه: بأ( وُيعرَّ

التصويت به، أو الفارق الزمني بن االنفجار والتصويت بالصامت املوايل. واللغات تستند يف 

ز الفونولوجي بن ي(، فهو وسيلة ممتازة إلثبات التامVOTتصنيف وقفياهتا إىل حد كبري عىل )

املجهورات واملهموسات من األووات.
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( VOTفإن )، (stop release) توقفطلقة القبل بدء التصويت إذا كان 

إجيايب يف املهموسات  (VOT؛ )إلنجليزيةيف اإجيايب. سيكون سلبيا، وإال فهو 

يف املهموسات غري اهلائية، ويف الصفر ويف حدود ، [tH]اهلائية الوقفية 

يف سلبي هو و .اوهو األكثر شيوع  ، [t] أو /d/ية نجليزإلاملجهورات الوقفية ا

، كام يف يبدأ التصويت قبل أن يقع االنفجار، حيث لوقفيات التامة املجهورةا

( عموما VOT، فإن )اإلنجليزيةأما يف غري  نجليزية.لغات غري اإلالمعظم 

 فهو إجيايب يف اهلائيات ؛أما يف املهموسات ا يف املجهورات،سلبييكون 

(aspirated) اهلائياتغري الصفر يف حدود ، ويف (unaspirated). 

 
آثار التمثيل فرتة من هي وقفة ال(: Pause duration) قفةالودة م

يمكن . ضجيج اخللفيةغري قابلة للتمييز بسبب سعة الالذبذيب، أين تكون 

قياس الوقفات بيمكن حتليل و ،وقفةالكثافة جديلة صوتية لقياس الاعتبار 

فقط تلك . ونتيجة ملامرسة شائعة، هاموقعأو ، هاتوزيعأو وقفة، المدة 
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 ر ما إذايمكننا أن نقر   الذ ،"وقفة" د  عَ تُ  يل ثانيةيم 244تتجاوز التي الوقفات 

 .تنيجاورتقياس الفرتة الزمنية بني كل كلمتني مبأو ال، وقفة  ثمة كان

 ذلك يف بام اجللسة مدة هو إمجايل(: Speech rateمعدل رسعة الكالم )

 (،sps)طع يف الثانية مق ا:مه الكالم ملعدل شيوعا األكثر نالقياساو ،الوقفات

ا( حيسSPS) املدة اإلمجاليةيف  ،(wpm) وكلمة يف الدقيقة  .بان َمع 

عىل وانقر  ،الكائنحديد هذا قم بت :كائن صوت ةمد منحنىتعديل 

مربع يظهر عندها  ،<To Manipulation>ثم عىل أمر  <eManipulat>قائمة 

كائن ظهر ، ي<OK>، لك تعديلها إذا شئت، بالنقر عىل معياريةحوار بقيم 

 <Edit &w Vie>بالنقر عىل  ،<xxx nManipulatio>باسم  يف القائمةجديد 

 فارغة. (DurationTier)الطبقة مدة وتبدو  <ManipulationEditor>يظهر 

 ،الطبقةمدة إىل ضافة إل

 Add duration>نقر عىل ا

point at cursor>  تظهر

نقاط صورة باألهداف 

سحبها إىل خرضاء يمكن 

قائمة مر أحد أوامن املستطيالت أو اختيار  أي  عىل بالنقر ، منطقة املدة

<ewVi>، النقر عىل ب ،العد  مُ  اتسمع صوتعندها س<hiftS> ع سام يمكن

، اخرت ستقالمُ  ال كائنالصوت األصيل. للحصول عىل الصوت املعد  



52 

<Publish resynthesis>  من قائمة<File> نربةال. يف حالة تعديل منحنى 

 .نربةاللة ودة املعد  ل عىل املاملعد  ستند الصوت سيكذلك، 

ني تَ صو  مُ ، أو بني (CCصامتني )ث بني ربط أن حيدُ للن مك  يُ : دةاملربط 

(VV ،) صو  صامت ومُ بني أو( تCV) وت صو  مُ بني ، أو( صامتVC).  يف

(، VV)، (CC)حيدث الربط يف احلاالت الثالث األَُول فقط: اللغة اإلنجليزية 

(CV). 

 األخريهذا الربط عندما يتشابه الصامت  حيدث(: CCأ/بني صامتني )

صامت ، "that time"الالحقة، كام يف لكلمة مع نظريه يف امن الكلمة السابقة 

 .كون لفرتة طويلة قلياليواضح، وربام واحد فقط 

ت من صو  مُ يتبع حيدث عندما  "say it"ربط (: VVب/ بني مصوتني )

 .بداية كلمة أخرىيف  اتصو  مُ هناية كلمة 

أحدمها صامت  ،"kind of"كام يف ( : CVج/بني مصوت وصائت )

  .يف املقطع االبتدائي املوايل ٌت صو  مُ واآلخر من كلمة هنائي 

(، CC) نا أن نقرر ما إذا كانت هناك ربط عن طريق قياس مدةنُ مك  يُ 

 يف برات. (CV)ومدة (، VV)ومدة 
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 تحليل شدة الصوت
 

ف شدة  (:Intensityالشدة )قياس  ده من  صويت؛ ملفلتَعر  نافذة حد 

، سيظهر مربع حوار بقيم <...To Intensity>، وانقر عىل قائمة تكائناال

يف جديد كائن ، يظهر <OK>، لك تعديلها إذا شئت، بالنقر عىل معيارية

وتظهر قائمة عمودية يمني النافذة ُتتيح لك  ،<xxx Intensity>باسم  القائمة

ؤرش يف ضع املالتعامل مع الشدة. أما داخل امللف الصويت نفسه؛ فيكفي أن ت

 ختتارو (Intensity)قائمة  ذهب إىلتوصوت، من الاجلزء األوسط املستقر 

<Get intensity> عرض قيمة الشدة املحلية يف نافذة منفصلة.ل 

كائن  حدد الصوت أو: (intensity contour) الشدة منحنىعرض 

(LongSound ) واخرت

(Edit،) ستظهر نافذة 

(SoundEditor )؛عىل الشاشة 

هذه النافذة من  تحلييلالاجلزء 

 الشدة، منحنىحوي يس

غري  شدة إذا كانالة من قائمة الشدإظهار  :اخلط األصفر )اخرتمرسوما ب

 .(TextGridEditor) (. هذا يعمل أيضا يفامرئي
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يف املؤرش، أو متوسط الشدة الشدة لطلب الشدة:  منحنى عن االستعالم

قائمة  من <t intensityGe>انقر عىل يف اجلزء املرئي من االختيار، 

(Intensity)  عىل مفتاح أو اضعطF11. 

، يمكنك تعيني (...Intensity settings) قائمةمن  :ةالشد منحنىتكوين 

. يمكنك أيضا نربةال منحنى، بالقياس إىل الشدة نحنىملزمنية النقط العدد من 

 ديسيبل(. 244-54تعيني املقياس العمودي )عىل سبيل املثال 

 ،يف قائمة الكائناتحدده  ،شدة كائن منحنىفظ حلالشدة:  نحنىمحفظ 

، لك تعديلها إذا شئت، معياريةيظهر مربع حوار بقيم ل <Draw>ثم انقر عىل 

 <File>نافذة الصورة، ومن قائمة يف جديد كائن ، يظهر <OK>بالنقر عىل 

الشدة من  منحنىبإمكانك أيضا حفظ  يمكنك حفظه بالصيغة التي ختتار.

 Extract visible>باختيار ( TextGridEditor) أو نافذة( SoundEditor) افذةن

contour intensity>  قائمة من(Intensity). 
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 البواني الصوتيةتحليل 

 

مالمح البواين الصوتية بداللة لرؤية ات البواين الصوتية: منحني عرض

 ر نافذةتظهل <Edit>واخرت (، LongSoundكائن ) أوالزمن، حدد الصوت 

(SoundEditor) تضمن مالمح سيذه النافذة هل تحلييلالاجلزء  ،عىل الشاشة

 Show>اخرت البانية، بقع محراء. إذا كنت ال ترى معامل البانية الصوتية امللونة ب

sformant> من قائمة البانية  إظهار(Formant). 
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قيم  الستخراج املعلومات حول :احلصول عىل قيم البواين الصوتية

قائمة اذهب إىل ، وستقر األوسط من الصوتملضع املؤرش يف اجلزء االبانية؛ 

(Formant ثم ،)<Get first formant> املحلية  األوىل، عندها ستظهر البانية

(F1) اليشء نفسه بالنسبة قم ب ،يف نافذة منفصلة( لبقية البواينF2،F3،F4.) 

قيم ( حتصل عىل Formant Listing( يف )Formants( من )Editor)ستخدام با

F1 ،F2 ،F3، F4 بالقياسات املتخذة.، جنبا إىل جنب مع نقطة الوقت 

؛ <Formant settings> يفالبانية ضبط إعدادات ادق؛ أ كجلعل قياسات

، 5544Hz اثنإلعند او، 5444Hzلذكور عند ااحلد األقىص للبانية اجعل 

 .2444Hzألطفال هو: وعند ا

نافذة ملفه الصويت من  حدد ،كائن باينرسم لة: البانيرسم معامل 

 ،< Analyse spectrum->من  <...To Formant (burg)> انقر عىلوالكائنات، 

(. بتحديد الكائن اجلديد Formant xxxالكائن )سيظهر يف قائمة الكائنات 

ثمة خيارات ، (Draw -قائمة )من  <Draw...>تظهر قائمة جانبية؛ انقر عىل 
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يمكنك طباعته ائن الباين الذي تريده، بظهوره عىل نافذة الصورة، بصورة الك

 كيمكنكام  أو حفظه، أو نسخه إلدراجه يف معالج النصوص اخلاص بك.

( أو نافذة SoundEditorات البانية الظاهرة يف نافذة )منحنينسخ 

(TextGridEditor) وذلك  ،باين مستقلكائن يف هيئة  إىل قائمة الكائنات

 .(tForman) قائمة من < contour ormantfExtract visible> ىلبالنقر ع
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 تحليل نبرة الصوت
 

للصوت  د األساسالرتد  إىل االختالفات يف النربة ُتشري  (:pitch) نربةال

(F0) ، وللنربة( أمهية كبرية يف إشارة بدء النغمةTone) ، املفرداتونرب 

(Stress) ، اجلملوتنغيم (Intonation)يةغم  نَ  غةٌ ، وهي لُ مثال في الصينيةف ؛ ،

 خاصة به. نربةرفيم وقطع أو ممَ  ل  كُ قد يكون ل  

، حدد نحنىعرض هذا املل: (Pitch Contour) النربة منحنىعرض 

يف  ،(SoundEditor) تظهر نافذةل <Edit>واخرت ، (LongSound) كائنال

 منحنى هاالنصف السفيل من

 خط أزرق أوممثال ب ،النربة

تظهر  .سلسلة نقاط زرقاءب

 مكتوبة نربةللثالث قيم 

، ربام النربةنطاق  أرضية عرضوأسفل النافذة يمني النافذة،  ،أرقام زرقاءب

75 Hz.  044ربام  ،النربةنطاق تسقيف فيظهر ، أعالهاأما Hz ويف مكان ما .

املؤرش وضع ب االختيار. يف النربةيف املؤرش، أو متوسط  النربة، ترى قيمة هامبين

نقر المن املسار األزرق واملستقر يف اجلزء األوسط  هوضعوب ،معينة عند نقطة

 .لةستقيف نافذة مللنربة ض القيمة املحلية عرَ تُ  ،<Get pitch>، ثم (pitch)عىل 
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 يف تهامن قائم النربةباحلصول عىل : النربة منحنىاالستعالم عن 

(SoundEditor( أو )TextGridEditor،)  ُتتعل ق معلوماتاستخراج  كنُ مك  ي 

كتب إىل انافذة، الد. إذا كان املؤرش مرئيا يف حد  زء املاجليف يف املؤرش أو بالنربة 

يف ذلك  ،النربةحصل عىل لت (linearly interpolated)نافذة  معلومات

معلومات تحصل عىل سختيار مرئيا داخل النافذة، االالوقت. إذا كان وقت 

يف اجلزء املرئي من أو  جلزء املرئي من هذا االختياريف ا النربةمتوسط عن 

 الصوت.

 
من قائمة  <contour itchExtract visible p> اخرت :النربة منحنىنسخ 

(Pitch) يف قائمة اختيار الصوت  تحديد كائن صويتأو قم ب(To Pitch... ) من

نسخه  نمك  يُ (، TextGridEditor( أو )SoundEditor) نافذة القائمة الفرعية

لعرض وتعديل ُمتويات كائن  .منفصال نربةكائن باعتباره  إىل قائمة الكائنات

 عىل الشاشة. النربةلتحرير نافذة نشئ يُ هذا  ،(Edit)، حدده ثم اخرت النربة

الصورة، حدده ثم اخرت يف نافذة  نربةالكائن رسم ل: نربةال منحنى رسم

نافذة الصورة، يمكنك طباعته  رسم. منللمن األوامر يف القائمة الفرعية  اأي
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، أو نسخه إىل احلافظة إلدراجه يف معالج النصوص EPSأو حفظه إىل ملف 

 اخلاص بك.

ه من نافذة د، حد  كائن صويتنربة  منحنىلتعديل : تعديل منحنى النربة

( - Manipulate)من قائمة ( To Manipulation) األمر عىلانقر ثم  الكائنات،

جديد يف قائمة كائن ليظهر  <OK>قيم معيارية. انقر عىل ليظهر مربع حوار ب

يظهر  < Edit &View>، بالنقر عىل (xxx Manipulation)الكائنات باسم 

<ManipulationEditor>( وفيه تبدو ،PitchTier ) سلسلة من النقاط

سميكة. للحد من ال

عدد من النقاط، اخرت 

(Stylize pitch...)  من

عندها  ،(Pitch)قائمة 

 .للنربةسحب نقاط املنطقة الزمنية َيسُهل 

 التشغيل أوامر من اأي تأو اخرت ،من املستطيالت ي  فوق أَ  تإذا نقر

اكائنعليه حلصول ، يمكنك االعد  مُ  ا، ستسمع صوت<View>من قائمة 

، <File>من القائمة ( Publish resynthesis)لنقر عىل األمر اب .مستقال

يف حال (. Shift) املفتاحعىل بالنقر  وت األصيلالصالستامع إىل بإمكانك ا

 لتني.واملدة املعد   النربةعىل سيستند ل عد  املصوت الا، ة أيض  د  املنحنى تعديل مُ 
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 نربةللاألزرق  نحنىلتفادي االضطراب يف املالنربة: حتسني منحنى 

، ولتكون أو ينخفض الفعيل F0فيتضاعف صعودا وهبوطا، أحيانا يقفز الذي 

ث، قد حتتاج إىل ضبط أفضل صوت املتحد  بصورة وتعكس ربة أوضح، الن

  .(1) (Pitch settings) من خالل ابعض إعداداهت

منخفضا جدا يف الطيفية، عندها يمكنك زيادة النربة  منحنىكان  فإذا

 منحنىإذا كان  ، أما(مثال 544إىل  044)من  النربةاحلد األقىص لقيمة نطاق 

 044من ) النربةيمكنك تقليل قيمة احلد األقىص لنطاق ف مرتفعا جدا، النربة

من  ثاملدى الفعيل للمتحد   عىل تحصلوإذا كنت قد  (.مثال 544إىل 

ث لمتحد  ل F0يمكنك تعيني احلد األدنى أقل بقليل من ف، قياسات سابقة

 له.نربة مبارشة، واحلد األقىص أكثر بقليل من أعىل 

أحد  ياراختثم  ،القائمةمن  نربةكائن ال ديحديتم بت: نربةال منحنىحفظ 

 النربة مل يكن منحنىإذا  وقت الحق.الكتابة، الستعامله يف  قائمة األوامر يف

 .<Pitch>من قائمة  (Show pitch)خرت اف ظاهرا،

ده ثم انقر عىل جزء من صوتنربة متوسط ملعرفة : النربةقياس  ، حد 

<Get pitch>، أو الدنيا، قم بتحديده، ثم انقر  وللتعرف عىل نربته القصوى

                                                 

 منحنى، يمكنك حتديد كيفية عرض (pitch)مة يف قائ <...Pitch settings>من ( 1)

 .، بإمكانك تغيريها<Standards>، وكيف يتم حسابه، ثمة قيم افرتاضية نربةال
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، ستظهر يف <Get Minimum Pitch> أو <Get Maximum Pitch>عىل 

 هبا القيمة التي تبحث عنها. (Praat Info)احلاالت الثالث نافذة 

يمكنك املراد،  النربة منحنىبالضبط  تإذا عرف: نربةلاملعاجلة الدقيقة ل

ط اثم إضافة نققائمة اجلديدة، ( من الزر املكافئ يف الPitchTier) إنشاء

 554Hz-254 بني نربةلحصول عىل فل(. PitchTier: Add pointبواسطة )

ثانية، وتردد  4، ثم إضافة نقطة يف (PitchTier) إنشاء عليك ؛يف ثانية واحدة

554 Hz ، 254مع تردد  ثانية 2 عند نقطة ثانيةثم تضيف Hz يمكنك وضع .

 ، باتباع اخلطوات نفسها.اجلةمعكائن ( داخل PitchTier) هذا

بالنسبة  ؛النربةحتليل يف األكثر أمهية املبحث هذا هو : النربةنطاق إعداد 

إىل  244من ف ،اإلناثأما  ،544Hzإىل  75من  مأصواهتفإن نربة  ،لذكورل

044Hz أصوات . أما

يمكنك غالبا ف ،األطفال

لذلك  .Hz 144استخدام 

للنربة ي عيارامل النطاقفإن 

، 044Hz-75 بنيهو 

 يظهر يمني نافذة التحليل.س ،هناه النطاق الذي قمت بتعيين

 النربةحتليل  ، فإن  Hz 75ال يقل عن  يرصيراللصوت د اترد  ملا كان 

 من النربةفرتات  5تتوافق مع ، وهي مييل ثانية واحدة 04ب نافذة حتليل تطل  ي
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أن   :ثانية، أي 4.254 اللحظةيف  F0قياس فل(. 4.404=  75/5قصوى )ال

إذا قمت و .ة  عترَب مُ كل ها ، ستكون انيةث 4.274إىل  4.254من بني د املدَ 

مييل  214إىل سرتتفع نافذة التحليل فإن ، Hz 15أقل من نربة بتعيني أرضية 

 4.214=15/5) القصوى النربةفرتات من  5أيضا مع تتوافق ، وهي ثانية

سهل تل ،ة  عترَب مُ كل ها ، ستكون ثانية 4.924و 4.794بني د املدَ أن   :(. أيثانية

 .F0الطارئة عىل  رسيعةالتغيريات ال ؤيةر

م؛ ف إذا ف ؛هارشط فني لتحليل النربةنطاق لوضع أرضية بناء عىل ما تقد 

غيب، وإذا تس F0لـ جدا رسيعةال التغيرياتفإن  جدا، نخفضٍ مُ  قمت بتعينيٍ 

ا غيبست ضة جدانخفامل F0قيم فإن جدا،  مرتفعٍ  قمت بتعينيٍ   .أيض 
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والتنغيم تحليل النبر 

، (suprasegmental feature) سمة فوق مقطعيةهو  (:Stress)النرب 

 اعودُص  (1) (nucleusة )النواذ له مكانا يف خ  ت  تي تالصوت ال نربة ُيراد به تغري  

 زوال.ونُ 

املنبورة يف  املقاطع املشرتكة بني مجيع هو امليزة (:prominenceالربوز )

، (loudness)ربيق /ال2أربعة عوامل رئيسة: وهو ناتج عن اجتامع  الكلامت،

هذه العوامل  .(quality/اجلودة )0( pitch) نربةال/5( lengthل )طو/ال1

ربيق ال ، أماطولالو نربةاليعزى إىل التأثري األقوى ف ختتلف يف أمهيتها؛

الشدة ، وزيادة نربةالارتفاع ب فالنرب يتجىل .أقل بكثري مهاتأثريفواجلودة 

 ت.للمصو  أو أكرب طول  (ربيق)ال

 ،فتح ملف الصوتا، يف برات النربلتحليل حتليل النرب يف برات: 

، ثم <View & Edit> انقر عىلثم  ،من نافذة الكائنات هدحد  و

(Spectrum→Show spectrogram ثم ،)حدد (Pitch→Show pitch.) 

الطيفي، والتمثيل ، الصورة املوجيةن جيب أن يتضم   النربحتليل  فإن   ؛وهكذا

 .نربةال منحنىو

 .ط يف مقطع مات املتوسن املصون  :هي عادةً ( 1)
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يف  ( مثاال للنربRecord /rI Ûk??ùd/) كلمةسنأخذ  أمثلة للنرب:

 (:cord-( و)-re: ) مقطعنيإىل  تنقسم كلمة، هذه الكلمة اإلنجليزية

( األرضية يف حالة صعود، cord-ين: )عىل املقطع الثاة /بوضع الشد  2

ت،صا يف جزء املخصوص قطع املألن   أطول( cord-) ومدة املقطع الثاين و 

 (، األرضية يف حالة سقوط. -re). غري منبورمقطع د أعىل من شد  امل

أطول ( -re)املقطع األول األول: مدة عىل املقطع  ةالشد  /بوضع 1

 ، أما يفيف االرتفاعاألرضية آخذة . وتلك التي يف املثال األولبكثري من 

واجلدول  ض باجتاه األسفل.انخفثمة ااملدة أقرص، وف( cord-) املقطع الثاين

مالتايل يُ  ص ما تقد   :لخ 

(S)املدة   (HZ) نربةال املقطع (S) املدة (HZ) نربةال املقطع

re-1600.132’-cord1720.615

’re-2300.240-cord1370.356
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ا، و مقطعية سمة فوقهو  (:Intonation)التنغيم  سلسلة راد به يُ أيض 

 يةفردالنغامت متثل ال نربةالفإذا كانت  .كاملكالمي خط حلني حدات يف وال

مستويات يف الصوت أو استواء يشمل ارتفاع وانخفاض للكالم، فإن التنغيم 

 ما. كالمإخراج خالل من العلو خمتلفة 

ر عىل يؤث  هو الكالم، و  أثناءنيالصوتيالوترين د برتد   ثيٌق وَ  ٌق للتنغيم تعل  

استفهامية. ة ما تكون اجلمل اا، فغالب  فعندما يكون صاعد   ة؛معنى اجلمل

الزجاج "نطق مجلة مثل  عندفمثال ، تكون اجلملة خربية. اوعندما يكون هابط  

فإننا نستفهم من السامع ما إذا )الزجاج مكسور ؟( بتنغيم صاعد  "مكسور

)الزجاج بتنغيم هابط ها جلملة نفَس اطقه نُ  أما عند ،ااخلرب صحيح   كان هذا

 .فإننا نخربه باحلدثمكسور.(، 
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وهو  ،همقفا عن مشاعر املتكلمني وموعرب  يُ التنغيم  دات التنغيم:حمد  

ة د من عنارص د  حي د  ودة وَج (، tempo) رسعة الكالموالطاقة، واملدة، كع 

تنغيمية  اإلنجليزية لغةاللغة  .األهمدور ( الpitch) نربةالتؤدي و ،الصوت

(intonational) ،األم يستخدمون تنغيامت اإلنجليزية باللغة ن والناطقو

 .من اجلمل خمتلفة يف أنواع خمتلفة

نغامت إىل لإلشارة  نربةال منحنىيف برات، نستخدم بشكل رئيس 

النغامت الشائعة يف اللغة وفيام ييل أنواع  نغامت.الهبوط وارتفاع كخمتلفة، 

للكلامت التالية، وقد أخذت أربع كلامت عينات للدراسة، وهي  ليزيةاإلنج

 (:four-well-no-yesعىل الرتتيب من اليسار إىل اليمني )

 



68 

( má، )م  ( أُ māذ مثال أربع كلامت صينية: )ُخ  حتليل التنغيم يف برات:

نقر ن، ثم الصوت يف قائمة الكائنات؛ سنحدد ( أن بmà، )صانٌ ( ح  mǎ، )قنٌب 

يف نافذة ُمرر الصوت،  (→how pitchSPitch)، وعىل <View & Edit> عىل

تعطي متثيال بيانيا لتغريات البانية األساسية  (الشكل)نافذة تظهر ل

 (.نربةال منحنى/نربةال)

بجعل  ،<ttingsetch siP> نربةالضبط إعدادات ن، حجلعل العرض أوض

يف نطاق  ءلنسالات أصو نربةو، 224HZ-54 يف نطاقلرجال أصوات ا نربة

24-154HZ. يفضل االرتباط الذايت (autocorrelation) للدراسات 

 انقر عىلت، ثم نغام( لدراسة الcorrelation-cross)وعرب ارتباط التنغيمية 

<contour pitchDraw visible > قائمة من (tchiP) ، حدد مساحة يف نافذة

النتائج يف ستظهر  ،<→draw Pitch> حدد، الصور باستخدام إطار وردي

 .ةصورالنافذة 
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البرمجة في برات

؛ أي: (Automation) أمتتة العملياتبرات  تطبيقمن أهم ميزات 

سلسلة تعليامت ب، وقتلل اإمكانية برجمته للقيام بالعمليات املتكررة اختصار  

 ريك املؤرش يفحت دلبَ مثال ف (.script)نص برجمي  إىل لحتو  ثم  ،يدوياُتدَخل 

 (script)تابة كنك مك  ميل ثانية، يُ  24ل كقياسات إجراء رر الصوت وُم

أو إىل قاعدة بياناتك ( Excel)إىل ملف آليا القياسات نقل و، للقيام بذلك

 .اخلاصة

 :البواين الصوتيةقيس ينيص  ربنامجأنموذج ل

(، Formants & LPC)نختار ، ثم د الصوتنحد   :للقيام بالعملية يدويا

القيم اخلاصة ( للحصول عىل كائن حيوي To formants (burg)…ومن َثم  )

 التحليل نستخدم أمراملتعلقة هبذا علومات اململعرفة القياسات و. هبذا القياس

(Query )الشاشة تظهر لنا املعلومة عىللهناك  نربةاألوامر املو. 

 ،<New Praat script> نبدأ بإنشاء ملف األمتتة باختيار :ألمتتة العملية

وختزينها يف هبا  نار مجيع اخلطوات التي قمك  تذليتأت ى له ( Praat) من قائمة

  املعلومات.تلك قم بمسح نمل  ته ماكرذا

يف النافذة اجلديدة  <Edit> من قائمة <Paste history>عىل ر ننقُ بداية  

عىل تسلسل العمليات التي قمنا هبا عندها نحصل  ،اخلاصة بمحرر األمتتة
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تحويل هذه العمليات إىل ل بواين الصوتية.ىل القياسات اخلاصة بالللحصول ع

 عدةالتعامل مع العمل  تطبيقلتسن ى لل متغريات برجمية ليدخ  نُ  ،عملية عامة

ختتلط األمور فيام لئال قوم به نن إدراج مالحظات عام ستحَس يُ  الذ ،(1)ملفات 

 .(#)عالمة  الحظاٍت سطر مُ  ل  كُ  دايةَ ب  نضع ، بعد

( بيانات خاصة Query) طلبنا من قائمةكتبناه، الذي  ربنامجال يف

 ا تضمني هاتنين أيض  مك  ولكن يُ . ُمددة يف زمن ُمدد( Formantsبالبواين )

يتم ذلك  متغريين يتطلبان التحديد من قبل املستخدم.باعتبارمها املعلومتني 

 :. مثال  ربنامجيف بداية عمل ال( يظهر form) مربع حوارب

#ask a user the time and the file name 

Form supply_arguments 

positive time_measure 1.00 

  sentence file_name A:\cat.WAV 

endform 

Read from file... 'file_name$' 

To Formant (burg)... 0.01 5 5500 0.025 50 

f1 = Get value at time... 1 'time_measure' Hertz Linear 

( والتي تبدأ loops) نستخدم ،ميل ثانية 24ل كلتكرار هذا املقياس 

ام يف ، كالتنفيذ اثابتني رقميني مها حد   يوحتو(، endfor( وتنتهي بـ)forبـ)

:املثال التايل

املتغريات يف برات إما نصية تنتهي دائامً بـ)$(، وإما رقمية توضع بن عالمتي تنصيص ( 1)

ٍ برقم أو بحرف تاجي )عدا عند تعر’ ‘  (، Capitalيفها للمرة األوىل. جتنَّب ابتداء اسم ُمتغرين

( يف هناية األسطر ألهنا ُتربِك عمل الربنامج.white spaceوكذا ترك فراغات )
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endTime = Get finishing time 

repetition = 'endTime' / 0.01 

       for i to repetition 

 timeM = i * 0.01 

select Formant cat 

f1 = Get value at time... 1 timeM Hertz Linear 

       endfor 

 .f1$= fixed$ (f1, 2) :ن تقريب القيمة الرقمية إىل خانتنيمك  ويُ 

، مما فيها( أعاله مناطق يف الصوت ال بواين loopsض أن ضمن الـ)فرت  لنَ 

. لتدارك هذه املشكلة وغريها، نستخدم أوامر ربنامجد يسبب توقف الق

 (، كام يف املثال التايل:ifرشطية بصيغة )

if f1$ = "--undefined--" 

       f1$= "0" 

endif 

 :ثر من ملف نقوم بعمل التايلكللتعامل مع أ

input_directory$ = "C:\Praat\test" 

Create Strings as file list... fileList 'input_directory$'\*.wav 

 # the name of files - later we could track each file 

numberOfFiles = Get number of strings 

for i to numberOfFiles 

       select Strings fileList 

       #finding the name of each file 

       fileName$ = Get string... i 

       Read from file... 'input_directory$'\'fileName $'  

... 

... 

endfor 

وجودة يف املجلد املعطى يف قائمة نصية، املعدد امللفات حرص بعد 

من املفيد  .ملف وقراءته عىل حدة لكاستخدمنا القائمة للحصول عىل اسم 
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يد الستخدامه يف حتد، ).wav) ةهنا احلصول عىل اسم امللف بدون الالحق

 :هانفس حتمل الالحقة الي التف ذا امللهكائنات 

   #creating new file name without ".wav  "  

   #If the filename$ is "a_1. wav  "  

   #then the newFileName$ would #be "a_1" 

newLength = length (fileName$) - length (".wav ("  

newFileName$ = left$ (fileName$, newLength)  

ام يف ( كfileappend) نستخدم األمر (Excel)البيانات إىل ملف نقل ل

:f1.xls 'timeM''tab$''f1$''newline$'\praat\fileappend c املثال:

  جمانية، يمكن حتميلها؛ منها:جاهزة هناك مواقع توفر برامج نصية 

http://www.linguistics.ucla.edu/faciliti/facilities/acoustic/praat.html 

https://sites.google.com/site/praatscripts/ 

http://www.linguistics.ucla.edu/faciliti/facilities/acoustic/praat.html
https://sites.google.com/site/praatscripts/
https://sites.google.com/site/praatscripts/
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